Openbare definitieve besluitenlijst van de vergadering van het
dagelijks bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta
Nr. Z/21/044968-188802
Datum:
8 februari 2022
(vastgesteld in DB-vergadering 22 februari 2022)
Tijd:
9:00 uur
Aanwezig:
Dirk-Siert Schoonman (dijkgraaf), Breun Breunissen, Herman Odink, Hans
Pereboom, Marion Wichard, Hans Wijnen, Eveline de Kruijk (secretaris-directeur) en
Marieke Heling (besluitenlijst)
01

Opening en vaststellen agenda
Besluit:
De voorzitter opent om 9.00 uur de vergadering. De agenda wordt vastgesteld.
Herman Odink meldt dat hij niet aanwezig is bij de bespreking van het agendapunt 4B
gezien zijn rol als voorzitter van het bestuur Aqualysis.

02

Concept besluitenlijst d.d. 25 januari 2022, actielijst en planningen
Besluit:
2.1 De concept-besluitenlijst van 25 januari wordt ongewijzigd vastgesteld.
2.2 De concept-actielijst van het DB van 25 januari wordt ongewijzigd vastgesteld.
2.3 Planning DB en AB vergaderingen wordt ongewijzigd vastgesteld
2.4 De planning van de informele DB’s wordt ongewijzigd vastgesteld

03

HAMERSTUKKEN

03.A

Bestuurlijke vastlegging resultaten Wettelijke beoordeling normtraject 202
Besluit:
Het DB besluit:
1. Kennis te nemen van de uitkomsten van de beoordeling over normtraject 202.
2. Het vaststellen van de uitkomst van de beoordeling door het ondertekenen van de
vaststellingsbrief.
3. Het aan de ILT aanbieden van de vaststellingsbrief.

04

BESPREEKSTUKKEN

04.A

MTO
Besluit:
Het DB Besluit:
1. kennis te nemen van:
a. de uitkomsten van het eind 2021 gehouden Medewerkers Tevredenheid Onderzoek
(MTO)
b. het vervolgproces
2. het AB over de uitkomsten op organisatieniveau te informeren zoals toegezegd in
het AB van november 2021.
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04.B

2 van 2

Informatieveiligheid WDODelta/ Aqualysis
Hierover is in vertrouwelijke setting gesproken.

04.C

Vaststellen strategisch assetmanagementplan
Besluit:
Het DB besluit:
1. Strategisch assetmanagementplan (SAMP) vast te stellen
2. Samenvatting SAMP vast te stellen
3. Het AB over het Strategisch assetmanagement plan (SAMP) te informeren met
bijgevoegde brief en daarvan de tekst vast te stellen;

04.D

Planning Deltabijeenkomsten 2022
Besluit:
Het DB besluit:
De voorgestelde planning van Deltabijeenkomsten als advies voor te leggen aan het
Fractievoorzittersoverleg

04.E

Waterschapszorg: definitief vaststellen legger deelgebieden 13,14 en 15 inclusief
reactienota
Besluit:
Het DB besluit:
- Om in het kader van Waterschapszorg de gewijzigde legger met de bijbehorende
reactienota van de deelgebieden 13 (Kampen), 14 (Rouveen) en 15 (Staphorst)
definitief vast te stellen.
- Bij de behandeling van de evaluatie van de beleidslijn IBOOM in het AB (april 2022)
te besluiten of het in specifieke gevallen toegestaan wordt dat een aanliggende
eigenaar een A- watergang onderhoudt.

